
احلليب : اهللا يبارك فيك يا شيخ ، ويف كتاب الغماري نفسه الذي هو إرغام املبتدع الغيب ، وهناك األخ أبو 

  ليلى يف الزرقاء .

  خري إن شاء اهللا ، خريها يف غريها الشيخ :

  ن شاء اهللاإ السائل :

  أهال وسهال . الشيخ :

  كيف حالكم  السائل :

  كيف انت  الشيخ :

  سائل آخر : آخر مرة رأيتكم ا قبل ثالث سنوات .

  أين ؟ السائل :

  يف احلرم . السائل :

  يف احلرم ما شاء اهللا الشيخ :

  . ... السائل :

  ما أذكر أهال مرحبا الشيخ :

  اهللا حيييك السائل :

  عن حكم التكفري اجلماعي .سألناك  السائل :

  ال ، ما أذكر ، وأهال ومرحبا ، وعسى أن نلتقي مرة أخرى يف ذاك املكان الطاهر . الشيخ :

  إن شاء اهللا عن قريب . السائل :

  إن شاء اهللا كيف حالك الشيخ :

  حياك اهللا  السائل :

  إن شاء اهللا خبري اهال الشيخ :

 اإلسالم كشف الوجه والكفني يف اإلسالم ليس واجبا على من املعروف أن مسألة احلجاب يف السائل :

الرأي الصحيح ؛ ولكن هل من مصلحة املسلمني أن تنشر هذه املسألة خصوصا عندنا يف السعودية ودول 

اخلليج حيث دأبت النساء على تغطية وجوههن حبكم العادة وحبكم اتمع اإلسالمي ، ألن كثريا من بعض 

جوههن ويقولون إن القول الصحيح بالنسبة للحجاب كما تبني لنا بأن احلجاب يف البنات بدأن يكشفن و 

  االسالم املفروض هو عدم تغطية الوجه والكفني

  نعم الشيخ :

فهل من مصلحة املسلمني إثارة املسألة بني احلني والفرتة وتأليف الكتب فيها وطرح هذه املسألة  السائل :



ح والصحيح بأن الكفني والوجه ليس بعورة لكن هل من مصلحة املسلمني وفعال أن يف اإلسالم القول الراج

  إثارة املسألة يف كل جملس أو يف كل مناسبة ؟

بارك اهللا فيك ! مصلحة املسلمني هو نشر العلم الصحيح ، وحنن ألمر ما ندعي بأننا سلفيون أي  الشيخ :

لك أن نعيد اتمع السلفي األول كل أننا نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصاحل وحناول كذ

" حجاب حبسب استطاعته ، وأنا كنت أشرت إىل ما يشبه اجلواب عن مثل هذا السؤال يف مقدمة كتايب 

فحني يقال أو يتساءل متسائل هل من املصلحة نشر هذه املسألة ؟ يف احلقيقة هذا السؤال  املرأة املسلمة "

صلحة كتمان العلم الشرعي ؟ يف ظين حينما يوجه السؤال ذه الصورة يقابل بسؤال مثله متاما ؛ فهل من امل

الواضحة سوف ال يستطيع أحد مهما مسا من العلم أو يف العلم أو احنط فيه أن يقول نعم جيوز كتمان العلم 

اس ؛ ولذلك فيجب أن نفرق كل التفريق بني نشر العلم الواجب وبني الرتبية الواجبة ؛ فحينما ننشر بني الن

علما صحيحا وكان هذا العلم الصحيح مفضوال وغري فاضل نعم فأقول يا حضرة األخ وصل بنا احلديث 

آنفا إىل أنه ال يستطيع أحد أن يقول جبواز كتمان العلم ، فكما أنه ينبغي نشر العلم على وجهيه 

جاء يف كثري من  الصحيحني أن يقال مثال احملافظة على السنن ليس فرضا ولكن ينبغي احلض عليها كما

( بأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم األحاديث ؛ وأظن ال خيفى عليك شيئا منها كاحلديث الذي يقول 

القيامة الصالة فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت قال اهللا لمالئكته انظروا هل لعبدي من تطوع 

ك األعرايب الذي قال للرسول عليه ؛ فال جيوز إذا وجدنا الناس على مذهب ذا فتتموا له به فريضته )

، فقال  ( ال إال أن تطوع )قال  " هل علي غريهن ؟ "السالم كما يف احلديث الصحيح حينما سأل النيب 

؛ فإذا رأينا بعض الناس يتهاونون يف  ( أفلح الرجل إن صدق ، دخل الجنة إن صدق )عليه السالم 

السنن ونرفعها إىل مصاف الفرائض ؛ بل علينا أن نبني السنن وهذا موجود فال ينبغي أن نبالغ يف هذه 

حكمها الذي ثبت شرعا وأن حنض الناس على االهتمام ذه السنة ألا أوال سنة ، وألن فيها فضائل 

أخرى منها ما ذكرنا آنفا أن اهللا عز وجل يتم ا النقص الذي قد يقع يف الفريضة كما أو كيفا ؛ كذلك أنا 

لة ويف غريها جيب أن نبني للناس حكم اهللا عزوجل يف وجه املرأة وكفيها ؛ ألن الشرع كما أرى يف هذه املسأ

ندندن حنن معشر طالب العلم ومعشر العلماء دائما حنن نقول بأن اإلسالم صاحل لكل زمان ولكل مكان 

ميان ويف وال خيفى على أي إنسان بأن الناس يف كل زمان ويف كل مكان ليسوا على مستوى واحد يف اإل

اإلسالم ويف التقوى ، وحنو ذلك من اخلصال ؛ ولذلك فيجب حنن نعرف الناس بدينهم حق املعرفة حىت إذا 

مثال وجد بعض الناس املتهاونني باإلسالم إذا عرفوا أنه هذا فرض وهذا فرض وهذا فرض ثقل عليهم الدين 

مخس صلوات ومن شاء فليتطوع فذك خري  فرمبا نبذوه وراءهم ظهريا ؛ أما إذا قيل هلم عليكم يف كل يوم



يكون حينذاك مجعنا بني املصلحة وبني دفع املفسدة ؛ كذلك األمر متاما بالنسبة هلذه املسألة اليت تتساءل 

أنت وغريك هل من املصلحة نشرها ؟ أقول نعم جيب نشر هذه املسألة ألننا نعيش يف زمن مل تثف النساء 

ب علينا أن نوقفهن أو جنربهن أن يقفن أيضا عند األمور املستحبة بل علينا عندما فرض اهللا عليهن ، فال جي

أن نبني هلم بوضوح تام أن املرأة املسلمة إذا خرجت من بيتها فعليها أن تتجلبب جلباا وأنه جيب أن 

 ا يتحقق يف هذا اجللباب مثانية شروط وحنن حينما وضعنا هذه الشروط مل نكن متشددين ألن الشرع جاء

ولو كان من هذه الشروط سرت الوجه والكفني لضممناها إليها ولكننا دائما نراعي فيما يسر الشارع أن نيسر 

وفيما مل ييسر وال أقول فيما شدد وإمنا نقول وفيما مل ييسر مل نيسر نعم ؛ فنحن املسلمني وأهل العلم منهم  

نفسهم التشريع ، ومن ذلك التيسري وعدم كما هو متفق عليه بني املسلمني مجيعا ال ميلكون من عند أ

ففيما يسر اهللا نيسر ، وفيما مل ييسر ال نيسر ؛  (( ويسلموا تسليما ))التيسري وإمنا هم كما قال تعاىل : 

فإذا كان قد ثبت شرعا أن األفضل للمرأة أن تسرت وجهها وكفيها وال يظهر منها شيء فنبني هذا للناس ، 

شرع أن هذا السرت ليس واجبا وإمنا هو مستحب فنبينه أيضا للناس نعم ؛ أظن ما وإذا كان من الثابت يف ال

  ذكرته آنفا يكفي جوابا إن شاء اهللا  . كيف حالك

  احلمد هللا خبري السائل :

  األخ   ...ابو ليلي : 

  إن شاء اهللا تفضل . الشيخ :

لطاهرين ؛ خطبت فتاة من قبل بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ا السائل :

احدى عشر سنة ، حصل خالف بني أهلي وأهلها مما أثار غضب والديت علي حىت نطقت بكلمة أعتربها 

طالق حىت أي املشكلة وما كنت أنوي ايش ؟، أو كنت أجهل أا تطلق مين ؛ فلما تلفظت ذا اللفظ 

أتكلم يعين كنت يف كامل قواي يعين ما يف ذاك  يعين وهدأت األحوال بيننا تذكرت حايل وقلت أنا ملاذا

الغضب الشديد إمنا نقاش بيين وبني والديت وفيها صارت املشكلة ، مث دخلت عليها من غري استفتاء على 

جهل من األمر ، بعد سنتني من دخويل يعين تذكرت ما حصل يف السابق وقلت إنه قد تكون حيايت ما 

  دائرة اإلفتاءشرعية مع هذه البنت ، فجئت إىل 

  أين الشيخ :

  على سقف السيل بعمان فاستفتيت أحدهم ومل أجد غريه  ؟ السائل :

  أوال القصة وقعت مىت بنيت ا ودخلت عليها من كم ؟ الشيخ :

  من احدى عشر عام . السائل :

  واستفتيت مىت ؟ الشيخ :



  بعد سنتني من دخويل . السائل :

  ا لك ؟بعد سنتني ، طيب ماذا قالو  الشيخ :

  قالوا يل وقع الطالق وبانت منك بينونة إال بعقد جديد ومهر جديد وعليك نصف املهر . السائل :

  مل قالوا بانت منك ؟ الشيخ :

  واهللا أنا ما أدري مل قالوا هذا على املذاهب عندهم ؟ السائل :

  ما اعطوك فتوى ؟ الشيخ :

هذا الشيء يف احملكمة حبيث أنه ال يعترب اآلن يف ال ، أنا أخذت الكالم شفهي منهم وما سجلت  السائل :

  احلكمة عندي شيء سابق ، مث عقدت عليها عقد جديد على صورة العقد القدمي فقط من غري ويل هلا .

  ملاذا ؟ الشيخ :

  من غري ويل هلا . السائل :

  ملاذا ؟ الشيخ :

 سرنا يف احلياة الزوجية فكانت أيضا على جهل من األمر ، يعين خوف من أن حتدث مشاكل ، مث السائل :

وقتها نفساء هلا واحد وعشرين يوما ، حصل خالف بيين وبينها حىت أيش ؟ حىت نطقت عليها أنت طالق 

يف بيت أختها ، أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ؛ وكنت أنوي الطالق بالثالث ؛ 

دون أن أعلمهم أا نفساء أو يف احليض هي إمنا  فأرجعوها يل فكنت وقتها مسجل هذا الطالق يف احملكمة

أخذت طالقا رجعيا أول ؛ فهنا يعترب لدى احملاكم يعين طلقة واحدة مث استمرينا يف املعيشة ساءت األحوال 

بيين وبينها ، أنا ما أريد أطلقها الثالثة حىت تبقى على أوالدها فأشرت عليها أن أتزوج رفضت بعد أخذ 

أهلها وبني أخوها وبينها حيث وسطت ناس أنه أنا مستعد أطيب خاطرها إن بقيت على وعطاء بيين وبني 

ما هي من الصرب واإلميان وااللتزام بدينها ، إمنا ساءت األحوال بيننا وأريد أن أتزوج فما كان جواا يل إذا 

  تريد تتزوج هؤالء األوالد وأنا مع السالمة ؛ فكانت حامال ومستبني محلها

  كيف ؟ الشيخ :

كانت حامال ومستبني محلها فأنا ملا كنت اريد أطلب اليت أريد أتزوجها كنت أريد أن أشرتط   السائل :

عليهم أن معي أوالد أو ما معي أوالد أو متزوج أو غري متزوج ؛ فحاولت أفصل األمر بيين وبينها ، قلت 

  أرى طريقي  فكري يف املوضوع فأعطتين اجلواب النهائي أنه خذ األوالد وأنا سوف

  كم ولد لك منها ؟  الشيخ :

  كان وقتها مخسة ، ولد وأربع بنات ، وكانت حامل .  السائل :

  أكربهم ؟ الشيخ :



أكربهم بنت عشر سنوات اآلن ؛ ملا أجابتين هذا اجلواب قلت هلا فأنت طالق ، أنا صار عندي  السائل :

ت بأخرى وأخذت األوالد فتدخل هنا على حسب الفتاوى أنه صار عندي ثالث طلقات ، مث تزوج

األقارب وهي تدخلت أا أريد أوالدي ؛ فاهللا جيزي اخلري الشباب مع  حللقات العلم يعين طرق أذين أنه 

طالق احلائض يقع ما يقع هكذا فصرت أحبث عن املسألة فوقعت على زاد املعاد فأنت تعلم ما فيه مث بعد 

فيه يعين وجدت يل خمرجا أن أرجع البنت من أجل األوالد فتحت فتاوى ابن تيمية كذلك تعلم ما  ...

وأكون أيش ؟ قائم عليها وأدخل البيت بقوة ما يعين أرى أوالدي على الباب وهكذا ؛ ألنه أنا شديد 

العاطفة فقلت أنا ال أعترب املسألة على فهمي أنا البد إال أن ألتقي بكم فذهبت إىل الشيخ أيب مالك يف 

  وزارة األوقاف

  نعم سائل :ال

فعرضت عليه األمر هكذا فقال يل ليس عليك طالق إال طلقة واحدة ، الطالق األول مل تنوه فغري  السائل :

  واقع ، وطالق احلائض ال يقع إمنا وهذه كذلك إذا ما كان مستبني احلمل

  ما كان ايش ؟ الشيخ :

  كذلك ال يقع  السائل :

  نعم الشيخ :

ن أمري ؛ واآلن على ذميت واقع يف احملكمة واقع طلقتني وعندي زوجتان ؛ فأنا أصبحت يف حرية م السائل :

فهل حيايت شرعية أبقيها على ذميت وتبقى يف عصميت أم هي غري شرعية حىت أسرحها يعين هي ترى طريقها 

 وأنا أرى طريقي علما أين قدمت عريضة لدائرة اإلفتاء كنت أريد أن أستشهد ذا األمر وبعض اإلخوة اهللا

جيزيهم اخلري يعين قالوا شعوائني يف فتواهم ال يتحروا الدليل الصحيح وعندما كذلك قرأت إرواء الغليل وما  

  كتبته يعين دخل دوامه عظيمة عندي وجزاك اهللا خري .

أنا رأيي فيما حكم عليك من طلقات يف احملكمة الشرعية وما تبنيته أنت من هذه الطلقات فقد  الشيخ :

ي فيه تستفتيان ، كالم أيب مالك صحيح ، حينما ال تتبىن طالقا نفذ عليك يعين كما أنت قضي األمر الذ

اآلن كيف عم تتحرى ؟ هكذا أو هكذا ، قول يقول وقع ، وقول يقول ما وقع الطالق ، إىل آخره ؛ إذا مل 

على أن يوقعوه  تتنب قوال من هذه األقوال وأخريا تبنيت عدم الوقوع فهو غري واقع ولو اجتمع أهل األرض

عليك ؛ أما ذهبت إىل احملكمة وأعطوك فتوى بأن الطالق وقع بغض النظر أصابوا أم أخطأوا وأنت بنيت 

على ذلك حياتك الزوجية فكما قلت لك قضي األمر الذي فيه تستفتيان وسبق السيف العدل ، ممكن أنت 

ظر بالطلقات السابقة مع أم أوقعوها تبحث اآلن يف هذه الطلقة اليت أنت فيها اآلن أما إنك تعيد الن

عليك فما يف جمال ألي قاضي آخر مع أنه حنن لسنا قضاة أن يبطل حكم ذلك القاضي ، وهذا أمر 



معروف عند الفقهاء قدميا وحديثا يعين قاضي تبىن رأيا يف مذهب ما وحكم به على حمكوم ما وجرى على 

ناك رأي آخر ، هذا الرأي اآلخر ال يفيده فيما وقع ؛ ذلك هو فانتهى األمر ، بعد ذلك قد يسمع بأن ه

لكن قد يفيده فيما سوف يقع كما جاء عن عمر بن اخلطاب أنه أفىت امرأة يف قضية تتعلق باإلرث حبكم ، 

" قد كنت قلت غري هذا مث بعد سنة تقريبا سئل عن نفس املسألة فأجاب برأي آخر واجتهاد آخر ؛ قيل له 

؛ ألن اإلمام قد خيتلف وقد جيتهد اجتهادا جديدا ،  ما قلنا وهذا على ما نقول اآلن "" ذاك على ، قال  "

وهذا هو شخص واحد فما بالك بشخصني ؛ لذلك الطلقات السابقة مادام أعطيت ا فتوى وتبنيتها ما 

طلقة أرى لك اآلن أن جتدد السؤال عنها ، الذي مضى مضى على عجرة وجبره ؛ أما وأنت اآلن يف هذه ال

  األخرية فهنا ميكن البحث والتفكري فيها ؛ واضح كالمي معك أم عندك شيء ؟

  واضح ، بس إمنا املقصود الطلقة األخرية يعين . ؟ السائل :

  نعم ، وأنا عم أقول لك ، الطلقة األخرية وقعت قلت يل وهي نفساء ؟ الشيخ :

  السائلة : الطلقة الثانية وهي نفساء .

  واآلن ؟ الشيخ :

  ليب : الطلقة األخرية وهي البحث فيها وهي حامل مستبني محلها .احل

  أنا طلقتها وأثبت ذلك يف احملكمة . السائل :

  إذا عن أي طلقة أنت تسأل ؟ الشيخ :

  أنا أسأل عن حكم الطلقات  ؟ السائل :

حباجة ملن  نعم أنا أرى يا أخي بعد ما مسعت جوايب أنك تكتب ، تستعني أنت مع غريك إذا كنت الشيخ :

يعينك ، الصورة عن القضية اليت تريد تصب سؤالك حوهلا بشرط ما تكون أخذت جواب من احملكمة 

  وتبنيته .

واهللا أنا تبنيت يف احملكمة طلقتني أثبتهما يف احملكمة ، الطالق الثاين وهي نفساء طبعا أثبته يف  السائل :

  طالق النفساء هم احملكمة دون أن أعلمهم أا نفساء علما أم يقعون

  أي نعم الشيخ :

الطالق الثاين وهي حامل أثبته يف احملكمة إمنا الطالق األول أخذت فيه فتوى شفويه مث استفتيت  السائل :

  األمر مع الشيخ يوسف الربقاوي قال ال حتل لك به ال كتابا وال سنة

  . ... الشيخ :

أن أحد اإلخوة قال ما يف مانع أن تسأل كذا عامل يعين الذي أجربين أن أسأل عن هذه األسئلة  السائل :

  والذي يطمئن به قلبك تأخذ بفتواه ؛ هل هذا صحيح وإال غري صحيح ؟



  هذا صحيح لكن قبل االلتزام ، قبل التنفيذ وأنا قلت لك هذا الكالم آنفا . الشيخ :

  يعين هل أسرحها أم أبقيها ؟ السائل :

ت انتهى األمر ؛ أما إذا عندك شيء ما تبنيته قال لك فالن كذا وقال مادام استفتيت وأفتيت وتبني الشيخ :

لك فالن كذا وباجلملة جئت هلنا ، هنا ممكن بقى تفكر وختتار ونشوف لكن بدون ما تتبع هواك يلي قالوا 

لك إنه أنت تأخذ الرأي الذي يناسبك ما يف مانع بشرط أن تتقي اهللا عز وجل ؛ أما مثل ماقلت ما 

  فأفتيت خطئا أو صوابا مادام أنك تبنيت فقد انتهى األمر . يا اهللا يا كرميأستفتيت 

كتبت أنا رسالة البن باز فأحالين إىل اإلفتاء العام يف اململكة هنا وما أراد أن جييب ، وقال فيما   السائل :

  يرونه هو الكفاية .

  احلليب : رأيت شيخنا ؟

  كيف ؟  الشيخ :

لشيخ عبد العزيز بن باز حفظه اهللا رسالة فأجابه أن ما أفتوك به اإلفتاء العام يقول إنه بعث إىل ا السائل :

  يف اململكة هو الفتوى .

  هذا هو سيدي ، هذا هو وإال بتصري أنكحة الناس فوضى ، أينعم  الشيخ :

  . ... السائل :

تهادنا وهم اجتهدوا ؛ هذا رأينا واج ...وبعدين اإلنسان ما يقدر يفرض حاله سلطة عليا ، سلطة  الشيخ :

، إذا ما يعرفوا جيتهدوا وما عندهم علم ال نستطيع أن نعطل حنن مثال يأيت إنسان يصحح النكاح ، بنت 

بالغة راشدة تزوجت بدون أيش ؟ إذن وليها ؛ حنن نقول إن هذا نكاح باطل ؛ لكن يف مذهب يقول هذا 

لية اليت عملتها بتحمل مسئوليتها حىت يرتاح نكاح صحيح ، وراحت على األول فنقول له اآلن كل هذه العم

.  

  . ...يا شيخ لو مسحت  السائل :

  تفضل الشيخ :

هل التلفظ بالطالق حيتاج إىل نية مثال تلفظت بالطالق وما نويت الطالق هل يقع الطالق فيه ؟  السائل :

  ؟  ( ثالث جدهن جد وهزلهن جد )وهل يدخل فيه حديث يعين 

ن تلفظ بالطالق بدون نية صعب إال بالنسبة للهازل ؛ فكيف أنت أو ما هي فقط تصوري مل الشيخ :

  الصورة اليت ممكن تستحضرها أنه تلفظ بالطالق ومل ينو الطالق كيف مثال غري اهلازل ؟

  . ...هو ما حصل معي  السائل :

بتقول حصل معك راحيني نقول بقى غري اهلازل وغري الغضبان مثال هل يف غري الصورة هذه ؟ أنت  الشيخ :



  ما هي الصورة اليت طلقت ا وما نو²ت ؟

أنا ملا صارت والديت يف اجلدال أو يف اخلالف بيننا وبينها يعين أردت أن أفصل املوضوع حىت  السائل :

تسكت فقلت هلا اعتربيها طالق وما أردت أن أنوي الطالق ومل أكن هازال وما كنت أنوي الطالق ، وكذلك 

  ما كنت غضبان .

  كذلك ما كنت غضبان ؟ .  الشيخ :

  نعم ما كنت غضبان وما كنت هازل وما كنت أنوي الطالق . السائل :

  طيب أنت وصلت األمر للقضاء واالال ؟ الشيخ :

  يف البداية أخذت فتوى شفوية . السائل :

  هذا هو ، نرجع لنفس املوضوع السابق . الشيخ :

  حملاكم اآلن ثابت علي طلقتني بس يف احملاكم .نعم ، وهذه الطلقة مل تثبت عند ا السائل :

  أي طلقة اليت ما وصلت للمحكمة األخرية أم اليت قبل ؟ الشيخ :

الثانية والثالثة أثبتوا يف احملكمة وأخذت فيهم حكم ؛ أما األوىل اليت ما كنت أنوي فيه الطالق  السائل :

  وقع عليك الطالق .أخذت كالما شفويا ، دخلت دائرة اإلفتاء فأفتوين وقالوا 

  ما الفرق بني هذه وهذه ؟ الشيخ :

  سائل آخر : ما يف فرق .

  أخذت حكم يعين ؟ الشيخ :

  نعم حىت لو ما أخذته كتايب ؟ السائل :

  طبعا هو هذه الكتابة قدميا ما كانت الشيخ :

  الكتابة توثيق  السائل :

الكتابة يعين االن اثنان يتبايعان بيع القاضي جمرد يقول حكمت بأنك طلقت خالص ، ما ضروري  الشيخ :

وشراء حصل البيع كتبوا واال ما كتبوا حصل البيع لكن اليوم لكثرة .. عدم ثقة الناس بعضهم لبعض أوجدوا 

قضية العقد والكتابة إىل آخره ؛ اآلن لو واحد عقد على امرأة بشاهدين عدلني ومبوافقة ويل األمر من هنا 

ها فهذا هو العقد الشرعي لكن كتابة يف احملكمة هو لضمان عدم وقوع خالف ومن هنا دخل ا وبىن علي

  يف املستقبل لفساد الزمان وما شابه ذلك ؛ فأنت اآلن عم تقول احملكمة أو القاضي أعطاك حكما 

  طيب يف هذه احلالة يا شيخ أخذت احلكم السائل :

  نعم الشيخ :

  ن أفهم من كالمك أنه وقع الثالث .واآلن هي على ذميت ما أعمل ؟ أنا اآل السائل :



  أينعم هكذا أفتوك . الشيخ :

  اآلن هي على ذميت ماذا أفعل ؟ السائل :

  أنت تريد ترجعها وإال هي عندك ؟ الشيخ :

  عندي . السائل :

  عندك بعد ثالث طلقات ؟ الشيخ :

جاعها فقلت له أثبت نعم عندي بعد ثالث طلقات على فتوى الشيخ أيب مالك وقال جيوز لك إر  السائل :

  الطالق الثالث يف احملكمة قال حىت ولو .

  احلليب : لكن طبعا هو شيخنا هو كما أعلم أنه ال يقرتب منها أهكذا ؟

  . ...واهللا ملا أرجعتها يف القدمي كنت أقرتب منها ، فقط اآلن  السائل :

ق بني أيب مالك وبني أيب سالك ، يا أخي أنت كمل مشوارك مع أبو مالك ، ألنه ما جيوز حنن نلف الشيخ :

  روح كمل مشوارك مع أيب مالك ، احكي له القصة ، أنا فهمت ما رأيي يف املوضوع .

  اهللا جيزيك خريا . السائل :

  يف سؤال جزاك اهللا خريا السائل :

  تفضل الشيخ :

  بطاقة االئتمان هل حبثتم فيها ؟ مسألة بطاقة اإلئتمان السائل :

  أي نعم الشيخ :

  هذه اليت يتوالها بعض املسلمني ؟ سائل :ال

واهللا حبث خاص ما يف عندي لكن إذا ما كانت هلا عالقة بالبنوك يكون عملية يعين فيها تسهيل ؛  الشيخ :

  لكن الذي قام يف ذهين أن القضية مربوطة بالبنوك ؛ أهو كذلك ؟

  نعم ، األكسربس هذا بنك كبري . السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

  نعم مرتبطة بالبنوك ، كل التحويل عن طريق البنوك . السائل :

هذا هو ، والشك أن عمليات البنوك تسهل معامالت التجار وهذا مما يغريهم على التعامل مع  الشيخ :

البنوك ؛ لكن نعود إىل كلمتنا السابقة عند ما توجه السؤال عن النقاب وتغطية الوجه أنه التيسري ما بأيدينا ، 

سك بأحكام الشريعة ؛ فكون البنك تيسر املعامالت للناس وجتارام خاصة يف الدول األجنبية حنن نريد نتم

هذا وحده ال يكفي لتربير هذه العملية وتسويغها وجعلها جائزة وإمنا جيب أن توزن مبيزان الشرع ، فإن كان 

يستفيد منها الناس وما شابه ذلك الشرع ال مينع منها بل يأذن فنعم هو ؛ أما واهللا نريد إيداع مال يف البنك و 



من املعامالت الربوية فال جيوز ؛ فإن كانت البطاقة هذه تقوم على هذا النوع من التعامل فحكمها حكم 

غريها من املعامالت مع البنوك ؛ أما إن كان هلا صورة أخرى رمبا حنن ال نعرفها نسمعها أو جندد استماعنا 

  هلا يف عندك شيء ؟

  نعم السائل :

  تفضل لشيخ :ا

  لو مسحت ، هذه البطاقة متنح بدون رصيد ، ال جيب أن يكون لك رصيد يف البنك . السائل :

  يعين أنا مثال ممكن أن آخذها ؟ الشيخ :

  ممكن تأخذها بدون رصيد . السائل :

  كيف ذلك ؟  الشيخ :

  إذا وثقوا بك التعريف بالعمل ، التعريف بأنك معروف . السائل :

  ملشكلة بقى .هنا ا الشيخ :

  خطاب من العمل . السائل :

  إذا ما وثقوا بنا يريدون بقى أيش ؟ يكون لنا رصيد  الشيخ :

  موظف ...تعريف  ...أينعم  السائل :

  تفضل الشيخ :

  ال بد تدفع للبنك أربعمائة  يف السنة ... السائل :

  كيف  الشيخ :

 ...للبنك مقابل استخدام هذه البطاقة ، هذه مسألة يعين  أربعمائة  يف السنة ، تدفع هذا املبلغ السائل :

.  

  األربعمائة  يقابلها ماذا ؟ الشيخ :

أنه يف أي مكان يف العامل أستطيع أن آخذ مبلغ مائة ألف  سعودي من البطاقة هذه أشرتي أي  السائل :

عطيهم هذه البطاقة فقط شيء ، ما أمحل إال هذه فقط ، أدخل أي فندق آكل أشرب وأشرتي وكذا فأ

وحيولوا على حسايب على رقمي هذا ، واملطالبات مترر على الرياض ، وأنا أسددها على البنك بدون زيادة 

  وال واحد باملئة .

حلظة قليال ، هب إنه أنا حصلت هذه البطاقة مقابل أربعمائة  يف كل سنة ، واضح لتسهيل  الشيخ :

ب معه الشاري املئات بل األلوف من العمالت فرحت لدولة ما واشرتيت عملية الشراء بدون ما يستصح

  األلوف املؤلفة فكيف حيصلوا ؟



فيتصلون البنك عليكم هنا يف األردن يقول هذه  ...يعبون مناذج صغري يكتبون رقم باملليون طويل  السائل :

  . ...البطاقة هل عليها مالحظات ؟ فيقول ال ، فعلى طول يصرف هلم 

  طيب واحدة واحدة ، البنك هو ال يعرفين . شيخ :ال

  . ...يعرف رقم إذا منحوك رقم  السائل :

  من أين هذا الرقم ؟ الشيخ :

  البنك الذي أعطاك إياه يف الرياض ، يعممونه على كل بنوك العامل يف نفس اليوم . السائل :

البطاقة وعليها هذا الرقم الطويل يعمم  يعين أن تقول يف الرياض يعين هنا مثال إذا أنا حصلت هذه الشيخ :

  على كل دول العامل طيب أنا اشرتيت ما اشرتيت البنك فيما بعد كيف حيصل هذا املال مين ؟

  إذا طلبوا الرقم هذا يتضح هلم أنه خيص شخص يف السعودية يف الرياض . السائل :

  نفسي .ال ، ال ، قل عين اآلن ، أنا أقول عن نفسي أنا أقول عن  الشيخ :

  صرفت أين أنت يف عمان ؟ السائل :

أنا أقول حصلت هذه البطاقة من بنك ما هنا ، وعلى ما مسعت منك أنا ال أتعامل مع البنوك لكن  الشيخ :

رمبا بعض البنوك تثق يب مثال أو تعرفين أو إىل آخره ، فتورطوا حنن نقول تورطوا وأعطونا بطاقة ورحت أنا 

  ت من البضائع باملقدار الذي يسمح يل هذه البطاقة كم قلت كم قال؟ودرت بالد الدنيا واشرتي

  مائة ألف  سعودي . السائل :

  مائة ألف  اشرتيت أنا بضائع وجئت لبلدي كيف حيصلوها مين ؟ الشيخ :

  عندهم عنوانك يصلونك بالربيد مطالبة . السائل :

  وأنا ما عندي ، ماذا يفعلون ؟هو كذلك عرفوا عنواين وجاءوا لدي وطالبوين  الشيخ :

عندهم تعريف لك ، وشخص وثقك أو شخص عرفك عليهم يطالبونه هو ويرفعون قضية يف  السائل :

  حىت تدفع املبلغ  ...احملكمة و 

  كيف ؟  الشيخ :

  يسجنونك إذا مل تدفع املبلغ . السائل :

  ؟ طيب ما يسجنونين عندي قليل من املال كيف يطالبوين باملال الشيخ :

  الزم تدفعه قبل شهرين خالل شهرين ، إذا مل تدفعه خالل شهرين يضاعف عليك مخسة يف املئة . السائل :

  . - يضحك الشيخ رمحه اهللا- ها هنا بقى إمنا األعمال باخلواتيم هذه املشكلة   الشيخ :

يقول تأخذ رأس  فقط عندنا يف السعودية ما يأخذون مخسة يف املائة ، إذا رحت القضاء القاضي السائل :

  مالك فقط .



  هذا يعين صار حكم بلدي خاص بكم ما نظام قانوين ؟ الشيخ :

  القضاء عندنا ما يعرتف بالزيادة . السائل :

نعم ، بس هذا حبكم البطاقة إمنا هذا يف حكم الشرع ؛ فهنا مثال أو يف مصر أو يف غريها من  الشيخ :

جل هذا أنا قلت ما قلت ، أنا حينما أريد أن آخذ هذه البطاقة البالد يريدون يطالبون بزيادة فحينئذ من أ

بدي أنظر إىل العاقبة ، العاقبة أنا عرفت اآلن أم سيطالبونين بأكثر مما اشرتيت ، وهذه احلقيقة كل 

ع املعامالت الربوية تنتهي اىل ما يسمونه بالفائدة وهو احلقيقة ربا ؛ أما لو مل يكن هناك مثل هذا الربا فارج

  وأقول هذه البطاقة ضرورية جدا للمسافرين .

  . ... السائل :

  كيف  الشيخ :

  أقول إذن اذا تأخري يف السداد يصري ربا ، أما إذا ما يف تأخري ما يف ربا . السائل :

فقط اإلنسان بده حيسب أنه ممكن ما يصري معه مال للسداد مثل املعامالت يف البنك أحيانا إذا  الشيخ :

  ن .تأخر يزيدو 

مهما يتأخر يا شيخ شهرين فرتة طويلة جدا ما ممكن أتأخر أبدا ، أنا أتعامل معهم منذ أربعة  السائل :

  أشهر أو مخسة أشهر كل ما تأيت فاتورة بعد أربع أيام أعطيهم القسط ما اتأخر شيئا

ين ؛ لكن اإلنسان ال ، هو املسألة بالنسبة للتمسك بالشرع ، يعين القضية يبدوا أن فيها يسر يع الشيخ :

بده يقدر أنه قد يقع يف شيء ليس يف حسابه أو يف حسبانه حينئذ يضطر يدفع هلم بالزيادة إال عندكم ، 

  طيب عندكم يعين احنلت املشكلة .

  سائل آخر : معناه عندهم جائز وعندنا غري جائز ؟

  أينعم . الشيخ :

  من باب األمانة السائل :

  كيف؟  الشيخ :

  األمانة مسألة أغفلتها ، يأخذون هم على الذي باع السلعة عليه مخسة يف املائة من باب السائل :

  . ... الشيخ :

يعين يقولون إن هذا زبون لنا جاء إليكم ألنكم أنتم تقبلون البطاقة هذه جاء إليكم فخمسة باملئة  السائل :

رين أنا تضرهم هم وهذه دعاية لنا ، فأخذوا مين مائة لكن أعطوا راعي البضاعة مخس وتسعني ، هذه ما تض

.  

  طيب هذه مسسرة أم ربا ؟ الشيخ :



  سائل آخر : هم عاملني على نظام السمسرة يعين أنا الذي جبت لكم هذا الزبون .

  أبو ليلى : املبلغ الذي مخسة باملئة الذي يريد يأخذه تكملها يا شيخنا .

  ؟ أنا ما يبدوا يل إال أا ربا .أينعم ، أن هذه ما نريد حنسبها ربا أو غري ربا  الشيخ :

  يعين كل قرض جر نفعا . السائل :

  . ...اه  الشيخ :

أبو ليلى : يف مالحظة لو كان مثال اخلمسة باملئة التاجر الذي هو باع البضاعة هلذا الزبون بالبنك ما أصال 

  زادهم عليه لكن البنك أخذهم من التاجر .

  لو كان هكذا الشيخ :

  نعم السائل :

  هل هو هكذا الوضع ؟ شيخ :ال

  نعم هذا هو الوضع ، هذه هي الصورة ما أخذوا مين شيء ، أخذوها من صاحب البضاعة . السائل :

آه ، فقط هم ما أخذوا منك شيء تصري أحيانا هنا معامالت مثال سيارة احتاجت إىل قطعة  الشيخ :

يرسل صاحب السيارة إىل بياع قطع متفق  امليكانيكي أو املهندس كما أظن تقولون هناك يف تلك البالد ،

هو وإياه فيقول لك مثال القطعة هذه خبمسني وهذه القطعة مبائة إىل آخره ، ويعطيك ورقة حساب لكن هو 

  يف احلساب الذي أعطاك إياه عامل حساب ما يريد يقطع الذي دلك أنت ؟

  سائل آخر : خصم تبعه

  خصم  عرفت كيف ؟ الشيخ :

  . ... السائل :

هذا هنا ما جيوز ألنه هو اقتطع منك شيء زيادة من أجل أن يعطيها للذي بعثك لعنده ؛ فأنا ما  شيخ :ال

  أستبعد أن تكون القضية هكذا .

  هذا غري وارد السائل :

  غري وارد الشيخ :

  هذا غري وارد أبدا . السائل :

  ملاذا ؟ الشيخ :

  ثني يف املائة لعموم الناساآلن حمل عطور يف الرياض أعلن عن ختفيض ثال السائل :

  طيب الشيخ :

بضاعة سعرها مائة يبيعها بسبعني ، جئت أنا وقلت له أريد هذا العطر مبائة  أو بسبعني   السائل :



  يعطيين بنفس سعر الناس

  بنفس السعر الشيخ :

ن الناس اليت أنت ال زيادة وال نقص وعندهم تعليمات يقول أي واحد يزيد عليك واحد باملائة ع السائل :

معك بطاقة اتصل بنا فورا نسحب منه العضوية ، نسحب من التاجر عضويته يعين يف ضمانات متنع هذا ؛ 

  لكن يف مسألة يا شيخ أثرا ايضا

  تفضل الشيخ :

أنا اآلن يف األردن وإخويت يف السعودية لو حولت فلوس من السعودية إىل األردن خبمس وعشرين  السائل :

ل حواله مخس وعشرين  فأنا رحت إىل السوق هنا يف عمان اشرتيت ست مرات بست أيام يعين  ، ك

ست حواالت وهنا يف الزرقاء ست مرات ست حواالت أمجعها كم طلعت ؟ مبلغ ضخم ، لو اشرتيت مائة 

  مرة يف مخس وعشرين

  مبالغ طائلة الشيخ :

تحويل ، معامالت مالية تروح وتأيت بالتلكس كلها على بألفني ومخس مائة  فقط هذا تكلفة ال السائل :

  حساب من ؟ البطاقة هذه أنا ما أخسر فيها وال قرش وفرت أنا .

معليش هذا حنن اعرتفنا فيه أن البنوك تيسر املعامالت بال شك ؛ لكن املهم أن املسلم ما يقع يف  الشيخ :

لعله ال يوجد هناك خمالفة أو يوجد ؛ أما التيسري خمالفة شرعية ، فنحن اآلن كل دندنتنا حول البحث أنه 

والتوفري فهذا واضح ، أنا قلت آنفا أنه اآلن إذا إنسان يريد يروح ألمريكا وأوروبا ما يريد حيمل معه عمالت 

؟ إذا كان يريد يشرتي الزم حيمل عمالت يعين رمبا يتعرض خلطر الضياع النهب السلب ، إىل آخره ؛ 

اما لكن عم حناول حنن نتأكد أن ال يوجد يف هذه املعاملة شيء خمالف للشريعة؛ فأنتم فالفائدة موجودة مت

اآلن واقعون ، حنن نفكر تفكري نظريا ، أنتم اآلن  تفكريكم عملي ؛ ألن البطاقة معكم تشرتوا وتعرفوا أكثر 

 أنه يف شيء من منا حنن أصحاب النظر أنه لعل هناك خمالفات للشرع واال ال ؛ فما شعرت إن شاء اهللا

  املخالفات وإال يف ؟

أنا من ناحييت يا شيخ ما شعرت وقليب مطمئن يا شيخ ؛ ألين أعتقد فيها تسهيل وأا معاملة  السائل :

  جديدة 

  ال ترجع وتقول تسهيل ألن هذا امسه بعدين تربير . الشيخ :

  ما يف إال مسألة األربعمائة  اليت تؤخذ يف السنة . السائل :

  هذا ما يف مانع أن يكون يعين كأجر . شيخ :ال

  هذا أجر التحويل نعم . السائل :



  طيب ما رأي مشاخيكم هناك حىت نستفيد من آرائهم ؟ الشيخ :

  واهللا يا شيخ يقولون ربا نسيئة . السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

ربا نسيئة ، طبعا أنا الشيخ عبد اهللا رزاق عفيفي يقول إنه ربا نسيئة ؛ قلت له كيف يا شيخ  السائل :

  أكلمه على التليفون فقال اسأل غريي ، اسأل غريي وسكر السماعة .

  فقط ؟ . الشيخ :

  . ...نعم  السائل :

ومسعت من بعض األحباب أنه يف فتوى من اهليئة الدائمة لكين ما استطعت أحصل عليها ألن  السائل :

  ذلك غري ميسر .

  فتوى ملن ؟ الشيخ :

  الدائمة هيئة اإلفتاء يف الرياض . للهيئة السائل :

  هناك يف الرياض ، وما عرفت ما مضموا ؟ الشيخ :

ال ما عرفت ؛ لكن يا شيخ ختتلف بطاقة فيزا ، ختتلف عن بطاقة اكسربس ، هؤالء حيجزون مبلغ  السائل :

  سبع آالف  ، الزم يكون دائما يف البنك .

  من هم ؟ الشيخ :

  فيزا ، نوع ثاينفيزا ، بطاقة  السائل :

  نوع ثاين الشيخ :

لكن تشرتط أن حتجز مبلغ يف البنك يستثمرونه يلعبون فيه يعين يرابون فيه هم ؛ لكن بطاقة  ... السائل :

  . ...أمريكان اكسربس ال تشرتط مبلغ فال تشرتط أن يكون عندك رصيد أو شيء ، فأنا 

  هذه الشركة ما هي جنسيتها ؟ الشيخ :

  ية يا شيخ .أمريك السائل :

  وتلك األخرى ؟ الشيخ :

  كلها أمريكية  السائل :

  كلها أمريكية  الشيخ :

  يف كل دول العامل معرتف فيها . السائل :

  طيب أنت هنا يف أي مكان تستطيع أن تشرتي ؟ الشيخ :

  ال ما كل مكان . السائل :



  ما أي مكان ، من أين تعرفه اذن ؟ الشيخ :

عالمة إذا جئت فندق ، أرى الفندق يلي يأخذ هذه البطاقة ، الفنادق مثال  يكون يف على احملل السائل :

  عددها عشرين منهم مخسة عشر فندق يتعامل ا .

  معليش ، هذا فندق لكن ملا تريد تشرتي بضائع كيف ؟ رايح تسأل ؟ الشيخ :

  ال ، موجود عالمات على اجلدار أو على اللوحة على  احملل . السائل :

  هي ؟ ما الشيخ :

  صورة للبطاقة تكون كبرية . السائل :

  صورة بطاقة ، أنتم رأيتم هكذا شيء ؟ الشيخ :

  أبو ليلى : فقط تبع الفيزا اليت حيكي عنها موجودة .

  . ...وأمريكان فيزا كلها موجودة يف الزرقاء ما الحظت  السائل :

  البنك اإلسالمي . ...سائل آخر : 

  كلهم يقبلوا .  كل البنوك يأخذوا ،  السائل :

  سائل آخر : البنك اإلسالمي حاط كرتونة وكاتب عليها اكسربس .

يا شيخ عندهم مميزات كبرية جدا ما تستطيع أنك تستأجر سيارة يف بعض الدول إال ذه البطاقة  السائل :

  . ...ص ، إذا ما كان عندك هذه البطاقة فإم يبغون الفلوس كاش مقدم ؛ أما إذا كان عندك رقم فخال

  واهللا هذه البطاقة جيب دراستها دراسة دقيقة ؛ ألن احلقيقة هذه تتناىف مع معامالت البنوك . الشيخ :

  سائل آخر : شيخين البنوك مستفيدة هم

  احلليب : على اجلانبني

يدوا مستفيدة األربعمائة  اليت يدفعوها ومستفيدين من التاجر الذي يعاملوه ؛ لكن طاملا ما يز  السائل :

سعر البضاعة سبب االستفسار السابق منه فيكون اخندم التاجر واخندمت كذلك شركة اكسربس بأنه جاءها 

أرباح من وراء التجار ذه اخلدمة ؛ لكن الزبون ما طرأ عليه شيء وهذا الذي خناف منه والذي حنذر منه يا 

  . ...ربا ما حلق الزبون وال هم أخذوا الربا شيخ ، الذي اخلوف أن يكون الربا حلق بالزبون املسلم ، فبهذا ال

  احلليب : وأكثر شيء تربح الشركة تأخذ من الزبون ومن التاجر ، وهذا أربعمائة سنوي 

  استخدمها وحىت لو مل يستخدمها .

  راحيني يستفيدون من الزبون يقينا ولو مل يستعملها فإذا استعملها يضاف الربح الثاين تبع التاجر . الشيخ :

إن شئت يا شيخ كتبت لك كتاب يف املوضوع بالتفصيل إذا رجعت إىل الرياض إن شاء اهللا  سائل :ال

  بالسالمة كتبت لكم كتاب .



  واهللا حتسن . الشيخ :

حتسنون لنا أنتم عندنا كثري من الشباب معهم البطاقات هذه ومتحرجني من استخدامها وبعضهم  السائل :

  يقول نرجعها وبعضهم يقول كذا .

ائل آخر : شيخنا هذه جديدة حسب ما مسعت من الشباب الذين معهم بطاقة فيزا هنا أن الربا عائد س

  على الزبون من باب بيعتني يف بيعة .

  والتاجر ؟ الشيخ :

سائل آخر : والتاجر يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ، من الطرفني عم يشتغلون يف معارض املوبيليا وحاطني 

خذ فلوسنا وأنت ليس لك عالقة ، هذه مائة ومخسني نأخذهم حنن من البنك لكن الشعار ويقولون حنن نأ

  يكون البنك ما أعطاهم السعر ويكون زاد عليهم ، هذا بالفيزا .

  جملس آخر يف السيارة .

القصة اليت يريدها أئمة الدعوة يف كتبهم أن بعض الصحابة خرجوا فوجدوا جثة النيب دانيال فحفروا  السائل :

الثة عشر قربا حىت يعمي الناس عنها وال يتخذوا قبورا يعين مساجد على قربه ؛ فما صحة هذه الرواية هلا ث

  ؟

  ماذا تعين بأهل الدعوة ؟ " يذكرها أهل الدعوة "أوال ذكرت يف أول كالمك  الشيخ :

  أحباب الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتابه . السائل :

  صد به مجاعة التبليغ .لكن يف االصطالح اآلن يق الشيخ :

  ال ما قصدت السائل :

أنت ما قصدت هذا لكن لفظك يوهم هذا ، فاستغربت ما نسبته بناء على فهمي ؛ ألن هؤالء ال  الشيخ :

يهتمون مبثل هذه القضايا إطالقا ؛ املهم أن هذه الرواية هلا أصل صحيح ثابت وهي هلا عدة روايات 

ن إن كان صحيحا بنفس التفصيل لكن املهم منه أنه فعال اكتشفوا فالتفصيل الذي ذكرته ال أستحضر اآل

وحفروا وأجروا را عليه حبيث أنه ال ميكن أن يؤتى عليه فيعظم أو يعبد من دون اهللا تبارك وتعاىل ، فهذا 

  ثابت .

  بارك اهللا فيك . السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

  . ...حديث  السائل :

  هم احلديث ما هوتأن قليال حىت نف الشيخ :

  ( أحب الدين إلى اهللا الحنيفية السمحاء ) السائل :



  أي نعم الشيخ :

  فإن ابن حجر يقول كل من روي ابن احلصني عن عكرمة منكرات ، وأنت حسنت احلديث ؟ السائل :

  أنا حسنته لغريه ، بتعرف احلسن لغريه ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  ما هو احلسن لغريه ؟ الشيخ :

  احلسن لغريه ، ما حيضرين اآلن . ائل :الس

إذن ما تعرفه فلو قلت ما أعرفه كان خريا لك ، احلديث احلسن لذاته هو الذي يكون إسناده الذي  الشيخ :

جاء به احلديث يكون حسنا ، أما احلديث احلسن لغريه فيكون السند ضعيفا لكنه يتقوى بضعيف آخر مثله 

  الباب مفتوح؟ -ل عند بعض الطلبة أو خريا منه ، فلذلك يقع اإلشكا

  سكرته  السائل :

هذا هو الذي يقع اإلشكال مثل هذا السؤال يكون يف السند شخص ضعيف ال جيوز حتسني  الشيخ :

حديثه فيقول احلافظ أو احملدث يف سنده كذا ، ويكون صادقا ؛ لكن يأيت آخر فيقول هذا احلديث حسن ، 

الطريق األخرى تقوي األوىل فيصبح احلديث حسنا ؛ فال منافاة حينئذ  أي ألنه وجد له طريقا أخرى ، هذه

  بني حتسيننا هلذا احلديث وتضعيف ابن حجر لذلك اإلسناد يف هذا احلديث .

  واضح ؟ الشيخ :

  واضح . السائل :

  غريه الشيخ :

ة فهل حيتجم الرسول عليه الصالة والسالم احتجم فممكن اإلنسان حىت لو ما مريض لتطبيق سن السائل :

  ؟

ال ، هذه سنة يعين كما يقول الفقهاء معقولة املعىن ، يعين ليست تعبدية يتعبد ا اإلنسان حملض  الشيخ :

التعبد وإمنا للمعاجلة ، فإنسان به وجع يف الرأس وجع يف الظهر ، وجع يف القدم فيحتجم حينذاك للمعاجلة ؛ 

ئما يف مكان معني وإمنا حسب ايش ؟ احلاجة ، تارة بني  لذلك جند الرسول عليه السالم أنه مل حيتجم دا

كتفيه ، تارة يف ساقه ، تارة يف رأسه وهكذا ؛ فإذن احلجامة للمعاجلة من كان حباجة إليها احتجم ومن ال 

  فال واضح؟

  . ...واضح إن شاء اهللا  السائل :

فوا أمر الرسول من الذين سائل آخر : شيخنا يف غزوة أحد املسلمني أول شيء ازموا بعد ذلك خال

  خالفوا؟ املسلمون أم املشركون ؟



  أيش خالفوا ؟ الشيخ :

  خالفوا أمر الرسول ؟ السائل :

  املسلمون طبعا ، املسلمون الرماة الذين كان  أمرهم أن يقفوا على اجلبل . الشيخ :

  نزلوا عن جبل أحد ؟ السائل :

  املخالفة من هؤالء وقعت . الشيخ :

  الذي انتصر يف غزوة أحد املسلمون وإال املشركون ؟من  السائل :

  يف األخري انتصر املسلمون يف األخري . الشيخ :

  االحتقان خيل باألركان ، ما هو االحتقان الذي خبل باألركان لو اإلنسان دخل يف صالته حمتقنا ؟ السائل :

ه يريد أن يتبول أو أن يتغوط ، فهذا االحتقان هو اإلنسان احملصور ، حمصور ببطنه ، إما يشعر بأن الشيخ :

  . ( ال يصلين أحدكم وهو يدافعه األخبثان يعني البول والغائط )مما جاء فيه احلديث قوله عليه السالم : 

  نسأل اهللا أن يثبتنا وإياك يف الدنيا واآلخرة وأن جيزيك عنا خري اجلزاء . السائل :

  آمني اهللا يبارك فيك ويتقبل منك الشيخ :

  هو يعرفين، يعرفك درس معك ...بارك اهللا فيك  ئل :السا

  فأنت جزاك اهللا خريا أيضا تكون وسيط خري لتقرئه سالمي الشيخ :

  جزاك اهللا خريا  السائل :

  وأنت أحسن اهللا إليك الشيخ :

  ال تنسنا من دعائك السائل :

  د الصحيح اخلالص .وشكرا لك وبارك فيك ، ومجعنا اهللا مجيعا على السنة وعلى التوحي الشيخ :

  أدعوا للغرباء جزاك اهللا خريا . السائل :

  نسأل اهللا أن ينصرهم إن شاء اهللا  الشيخ :

  اهللا آمني السائل :

  على كل حال من خيالفهم الشيخ :

  اللهم آمني السائل :

  . ( ال يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر اهللا )كما هو الوعد الصادق يف احلديث الصحيح :   الشيخ :

  اهللا أكرب السائل :

  احلمد هللا شكرا يا أخي الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :



  وإياك إن شاء اهللا . الشيخ :


